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RESUMO 

A presente comunicação consiste numa análise comparativa entre o Estudo de Impacte 
Ambiental do Porto Central - Brasil e os padrões do Porto de Roterdão. A Autoridade Portuária 
de Roterdão está actualmente a desenvolver projectos com parceiros em todo o mundo. 

Os impactes ambientais são uma componente essencial na gestão e no 
desenvolvimento portuário. Aquando do desenvolvimento deste tipo de infra-estrutura, é 
evidente a importância da análise dos impactes ao meio ambiente. 

A partir do EIA desenvolvido pelo parceiro local, o objectivo é compreender, em 
contraste com as normas europeias e de instituições mundialmente reconhecidas, a 
abrangência da abordagem seguida. O enquadramento da análise consiste na legislação 
Europeias, e em normas e regulamentos internacionais, como os da Organização Marítima 
Internacional e as recomendações do Banco Mundial, e, em particular a abordagem do Porto 
de Roterdão.  

A análise comparativa mostrou a necessidade de um envolvimento activo dos 
especialistas do Porto de Roterdão nos aspectos ambientais do projecto do Porto Central. 

Globalmente, a abordagem Brasileira é menos exigente que a Europeia, particularmente, 
do que a que é preconizada em Roterdão. Embora seja razoável, existe espaço para melhorias 
em diversos aspectos ambientais relacionados ao desenvolvimento portuário no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: EIA, Porto de Roterdão, Porto Central, Estudo Comparativo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A autoridade portuária de Roterdão está a expandir a sua rede mundial para o Brasil. A 
empresa está a trabalhar em conjunto com empresários locais para desenvolver o Porto 
Central, um projecto de raiz de um complexo portuário. O departamento internacional do Porto 
de Roterdão (PORint) é o responsável pelas participações internacionais da autoridade 
portuária. Através do seu conhecimento e da sua reputação de classe mundial, a autoridade 
portuária posiciona-se para desenvolver portos a nível internacional, em países e regiões que 
são de importância estratégica, atraindo carga para Roterdão de países do Médio Oriente, 
Brasil, Índia, Malásia e também do interior da Europa. 

Na escolha dos parceiros o Porto de Roterdão avalia vários critérios, com o objectivo de 
formar uma parceria comprometida, que resultará num retorno do investimento. É dada 
particular importância ao desenvolvimento sustentável, e procura-se trabalhar com base em 
princípios consistentes. É com base nesta preocupação que surge a relevância do estudo 
proposto, comparar o EIA do Porto Central produzido para o parceiro no Brasil com os padrões 
do Porto de Roterdão. Além disso, faz-se um enquadramento com regras e regulamentos 
internacionais, tais como os da Organização Marítima Internacional e do Banco Mundial. 

As considerações ambientais são uma componente essencial na gestão e no 
desenvolvimento portuário, é perceptível que desempenham um papel importante na 
preservação do meio ambiente. Importa demonstrar que a consciência ambiental no 
desenvolvimento, planeamento e gestão de portos, está intimamente ligada aos aspectos 
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económicos, ao lado da preservação da natureza. Portanto, é fundamental salientar a 
importância de impactos ambientais sistematicamente estudados e de medidas globais de 
mitigação para compensá-los. Desde a fase inicial do projecto é essencial envolver todas as 
partes interessadas num esforço para superar os desafios, a fim de diminuir o conflito de 
interesses à medida que se equilibra o crescimento económico com a salvaguarda ambiental. 

Tendo em consideração o acima referido e, a partir do EIA desenvolvido para o sócio 
brasileiro no Porto Central, pretendeu-se comparar com padrões europeus e mundiais, e 
avaliar a abrangência da abordagem seguida, por exemplo, se as questões ambientais 
consideradas no desenvolvimento do porto são equivalentes, e se o grau de importância 
definido é semelhante. Após a análise comparativa o objectivo era definir recomendações e 
possíveis melhorias, nesse contexto foi feita uma análise mais aprofundada de uma situação 
considerada crítica, que irá trazer benefícios adicionais ao Porto Central. 

A elaboração deste estudo foi facilitada por um estágio curricular no PORint entre 
Outubro de 2012 e Abril de 2013, de forma a dar apoio ao projecto do Porto Central num tema 
bastante relevante para o Porto de Roterdão. O estágio fez parte do desenvolvimento da tese 
de mestrado em Engenharia Hidráulica - Engenharia Costeira e Desenvolvimento Portuário, do 
UNESCO-IHE Institute for Water Education. 

 

2. PORTO CENTRAL 

2.1. Introdução 

O Porto Central será um complexo portuário multiusos, localizado no município de 
Presidente Kennedy, no Estado do Espírito Santo, Brasil. O objectivo do Porto Central é ser um 
complexo industrial de classe mundial, de águas profundas, para proporcionar desenvolvimento 
económico e eficiência logística ao mercado brasileiro. O Porto Central traz um modelo 
inovador para o Brasil, um complexo industrial e portuário privado de usos múltiplos, baseado 
no conceito de cluster industrial com o intuito de atingir uma maior eficiência operacional. 

O complexo Porto Central é baseado numa parceria estratégica entre a Autoridade 
Portuária de Roterdão e o empreendedor privado brasileiro TPK Logística SA, com o apoio do 
Estado do Espírito Santo e do Município de Presidente Kennedy. O Porto de Roterdão conta 
com uma longa experiência na gestão e desenvolvimento portuário de classe mundial tanto em 
Roterdão bem como internacionalmente, A TPK Logística SA tem uma vasta experiência em 
operações portuárias na indústria de minério e offshore. O Estado e o Município fornecem 
apoio ao projecto através de infra-estrutura de acesso e benefícios fiscais. 

O local escolhido é vantajoso, não só devido à proximidade ás bacias de petróleo, mas 
também devido à sua posição central na costa brasileira, próxima aos estados do Sudeste, que 
concentram a maior parte do rendimento gerada no país. O complexo será ligado à sua 
hinterlândia por acessos ferroviário e rodoviário, o acesso rodoviário já existente será ampliado 
e melhorado. 

O Porto Central é uma oportunidade atractiva para o Porto de Roterdão, pois vai auxiliar 
empresas de Roterdão a estabelecerem-se num mercado em crescimento, num porto privado, 
que apresenta vantagens competitiva em relação aos portos públicos brasileiros. Outro 
objectivo desta parceria é atrair empresas brasileiras para Roterdão. 

 

2.2. Descrição do Projecto 

O Porto Central (Figura 1) terá uma área total de 2.200 hectares, e será um complexo 
portuário para atender às diversas necessidades do actual cenário brasileiro, incluindo aquelas 
geradas pelas actividades de extracção de petróleo e gás. O empreendimento será localizado 
em frente às principais zonas de produção de petróleo e a sua implantação deverá originar 
desenvolvimento tanto de curto como de longo prazo à zona onde se insere. 

O Porto Central foi concebido para ser um porto abrigado com a maior parte de sua área 
interior à linha costeira existente, através da escavação de canais artificiais. 
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  Um fluxo de cerca de 3200 navios é estimado, com a possibilidade de se alcançar o 
valor de 4500 ao ano. O porto terá capacidade para atracar tanto pequeno navios de carga 
como cargueiros de grande porte. 

Prevê-se que as operações ocorram 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o 
ano. Envolvendo actividades de recepção, movimentação, armazenamento e embarque de 
produtos de exportação e recepção, movimentação, armazenamento e distribuição de produtos 
importados. 

 

 

FIGURA 1 IMPRESSÃO ARTÍSTICA DO PORTO CENTRAL 

 

2.3. Localização 

O Porto Central ficará localizado no extremo sul do Estado do Espírito Santo (Figura 2), 
no município de Presidente Kennedy (Figura 3) a 166 km de Vitória, a capital do estado. O 
município ocupa uma área de cerca de 586 km

2
. A economia da região é baseada 

principalmente na exploração do petróleo, e em segundo lugar no comércio, agricultura e 
pecuária. Devido à sua localização estratégica, Presidente Kennedy é considerado o melhor 
lugar para o desenvolvimento do projecto. A hinterlândia do Porto Central inclui vários estados 
do Brasil, tais como, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiáis, Mato Grosso, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Bahia. (Figura 4) 

Os estados mencionados representam cerca de 64% do PIB do Brasil. Esta localização 
estratégica, na proximidade dos maiores campos de petróleo e gás do Brasil, permite que o 
empreendimento seja um ponto directo de apoio offshore. 
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FIGURA 2 LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESINDENTE KENNEDY 

 

 

FIGURA 3 LOCALIZAÇÃO DO PORTO CENTRAL 
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FIGURA 4 HINTERLÂNDIA DO PORTO CENTRAL 

 

2.4. Objectivos 

As principais metas do desenvolvimento do Porto Central são: 

- Fornecimento de um grande complexo portuário no sul do estado do Espírito Santo 
para atender às diversas necessidades do actual cenário económico brasileiro, incluindo as 
necessidades geradas pelos campos de petróleo do pós-sal e pré-sal. 

- Contribuir para eliminar a falta de capacidade dos portos brasileiros, a qual têm vindo a 
aumentar nas últimas décadas, prevê-se a operação de mais de 110 milhões de toneladas de 
carga por ano no Porto Central. 

- Aumentar a exportação de outros produtos brasileiros, bem como a importação de 
produtos necessários a vários segmentos de produção e comércio no Brasil.  

O governo do estado do Espírito Santo fornece o seu total apoio à implantação do Porto 
Central, no município de Presidente Kennedy. Além disso, o município de Presidente Kennedy 
foi identificado como uma das três áreas prioritárias do Plano Geral de Outorgas da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários para a instalação de portos no Estado do Espírito Santo. 

 

2.5. Características do Porto Central 

O Porto Central será um complexo portuário multiusos baseado no modelo landlord, o 
qual é inovador no cenário Brasileiro, um complexo portuário industrial privado, que utiliza o 
conceito de cluster industrial para uma maior eficiência operacional. 

A área onde está previsto o desenvolvimento terá a capacidade de acomodar diversos 
terminais, que podem dedicar-se apenas às suas actividades comercias, enquanto o Porto 
Central terá a responsabilidade de fornecer a infra-estrutura. As empresas privadas poderão 
beneficiar de uma economia de escala no investimento em infra-estrutura, através de tarifas 
portuárias competitivas. 

As características locais permitem a construção de um porto de águas profundas 
(profundidade máxima de cerca de 23 m) que irá acomodar navios de grande calado. 
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O layout do Porto Central é apresentado abaixo (Figura 5) e vai incluir uma área 
administrativa, de suporte e um heliporto; bases logísticas para fornecimento de bens e 
serviços, abastecimento de combustível a navios, terminal de rebocadores; terminais de 
produtos petrolíferos, terminais de granéis líquidos, granéis sólidos e produtos minerais; de 
carga geral, veículos e terminais de contentores; um pátio de tubos, um centro de resposta a 
desastres ambientais; estaleiros e terminais de granéis agrícolas. 

 

 

FIGURA 5 LAYOUT DO PORTO CENTRAL 

 

3. CONCEPÇÃO DA BASE PARA O ESTUDO COMPARATIVO 

Na fase inicial deste estudo foi desenvolvido um quadro resumo (Tabelas 1-6) para 
identificar e organizar os aspectos ambientais inerentes ao desenvolvimento portuário, as 
normas europeias e as práticas do Porto de Roterdão relativas a cada um deles, e, finalmente, 
se tinham sido abordados no EIA do Porto Central, e qual a legislação brasileira aplicável. 

Numa primeira análise do EIA do Porto Central (ECONSERVATION. 2013) foi 
identificado que a maioria das questões eram abordadas. Apenas cinco aspectos ambientais, 
dos vinte identificados, foram considerados como não sendo analisados individualmente, três 
dos quais estão no âmbito de legislação internacional, portanto, espera-se que sejam 
abordados no desenvolvimento do projecto. Estes são, o abastecimento de combustível a 
navios, tratamento de resíduos dos navios e as emissões atmosféricas de navios. Os outros 
dois são preocupações ambientais bastante recentes no desenvolvimento portuário, 
nomeadamente as alterações climáticas e o consumo de energia. 

Ao analisar o rascunho do EIA fornecido pelo Porto Central, verificou-se que ainda não 
estava completo, e que ainda decorria a recolha de dados relativos à fauna e flora da estação 
chuvosa, topografia, batimetria e dados geotécnicos. A previsão e avaliação dos impactos 
ambientais, as medidas mitigadoras e programas de monitoramento, bem como a 
compensação ambiental também, ainda se encontravam em desenvolvimento.  

Definiu-se como objectivo continuar com o estudo comparativo entre a metodologia de 
abordagem das questões identificadas no EIA do Porto Central e os padrões do Porto de 
Roterdão. Pretendeu-se compreender se eram utilizados os mesmos indicadores e, se os 
limites eram semelhantes. Logo, fez-se um estudo das legislação brasileira e europeia relativa 
aos aspectos ambientais no desenvolvimento portuário. 
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Aspetos ambientais 
no desenvolvimento 

portuário 
Legislação europeia e padrões do Porto de Roterdão Outra legislação ou recomendações internacionais EIA Porto Central e legislação Brasileira 

Qualidade do ar & 
poeira 

 Directive 2001/81/EC (NEC – national emission ceilings 

for certain atmospheric pollutants) 

 Directive 2003/87/EC (scheme for GGE allowance trading 

within the Community) 

 Directive 2008/50/EC (ambient air quality and cleaner air 

for Europe) 

 Decision No 406/2009/EC (reduction GGE) 

 “White Paper – Roadmap to a Single European Transport 

Area” 

 EHS General Guidelines – International 

Finance Corporation- WB Group 

 Resoluções CONAMA nº 05/1989, nº 

03/1990 

 Decreto nº 2652/98 

 Instrução normativa  IBAMA nº 12 de 

23/11/2010 

Ruído 

 World Health Organization (WHO) recommendations - 

Guidelines for community noise (2000) 

 Directive 2002/49/EC (relating to the assessment and 

management of environmental noise) 

 Night Noise Guidelines (NNG) for Europe – European 

Commission and the World Health Organization (WHO) – 

(2007) 

 EHS General Guidelines – International 

Finance Corporation- WB Group 

 Resolução CONAMA nº 01/1990 

 Norma ABNT NBR 10.151-2000 

Operação de 
dragagem 

 Directives 79/409/EEC  and 92/43/EEC (Birds and 

Habitats) 

 Seawater Pollution Act (Wvz) 

 OSPAR Guidelines for the Management of 

Dredged Material 

 Lei no. 11.610/2007 

 Resolução CONAMA nº 454/2012 

Disposição de 
material dragado 

 Directives 79/409/EEC  and 92/43/EEC (Birds and 

Habitats) 

 Directive 99/31/EC (Landfill Directive) 

 Directive 2008/98/EC (Waste Framework Directive) 

 Seawater Pollution Act (Wvz) 

 London Dumping Convention, Annex XXVIII, 

1972 

 OSPAR Guidelines for the Management of 

Dredged Material 

 Lei nº 11.610/2007 

 Resolução CONAMA nº 454/2012 

Áreas de 
conservação da 

natureza 

 Directives 79/409/EEC  and 92/43/EEC (Birds and 

Habitats) 

 Directive 2008/56/EC (Marine Strategy Framework) 

 Conveção de Biodiversidade – Rio de Janeiro, 

1992 

 IUCN Red List of Threatened Speciesg 

 Leis nº 12.651/2012, nº12.727/2012, nº 

11.428/2006, nº 9.985/2000 

 Decretos nº 4.340/2002, nº5.746/2006 

 Resoluções CONAMA nº 303/2002, nº 

369/2006, nº 428/2010 
TABELA 1 - SUMÁRIO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (1) 
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Aspetos ambientais 
no desenvolvimento 

portuário 
Legislação europeia e padrões do Porto de Roterdão Outra legislação ou recomendações internacionais EIA Porto Central e legislação Brasileira 

Perda de habitats e 
ecossistemas 

 Directives 79/409/EEC  and 92/43/EEC (Birds and 

Habitats) 

 Directive 2008/56/EC (Marine Strategy Framework) 

 Directive 2004/35/CE (Environmental Liability) 

 IUCN – European Red List of Threatened Species 

 Conveção de Biodiversidade – Rio de Janeiro, 

1992 

  IUCN Red List of Threatened Species 

 Lei nº 9.605/1998 

 Instrução normativa IBAMA 6/2008 

 Instrução normativa IBAMA 146/2007 

 Decreto estadual nº1.499-R, 14-6- 2005 

Contaminação do 
solo 

 Directive 2004/35/CE (environmental liability with regards 

to the prevention and remedying of environmental damage) 

 Dutch Soil Protection Act (risk based assessment of soil 

and groundwater quality in The Netherlands) 

 EHS General Guidelines – International 

Finance Corporation- WB Group 
 Resolução CONAMA nº 420/2009 

Qualidade da água 

 Directive 2000/60/EC (Water Framework Directive) 

 Directive 82/176/EEC (Mercury Discharges Directive) 

 Directive 83/513/EEC (Cadmium Discharges Directive) 

 Directive 84/491/EEC (Hexachlorocyclohexane 

Discharges Directive) 

 Directive 86/280/EEC (Dangerous Substance Discharge 

Directive) 

 Directive 2008/105/EC (Directive on Priority Substances 

DPS) 

 Regulation (EC) No 782/2003  (prohibition of organotin 

compounds on ships) 

 Directive 2008/56/EC (Marine Strategy Framework) 

 Helsinki and OSPAR Commissions General Guidance 

document on the Voluntary Interim application of the D1 

Ballast Water Exchange Standard 

 IMO - International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships MARPOL 73/78 
 

 EHS General Guidelines – International 

Finance Corporation- WB Group 
 

 OSPAR – List of Chemicals for priority action 

(2011) 
 

 IMO - International Convention for the Control 

and Management of Ships’ Ballast Water and 

Sediments 

 Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(2006) 

 Resolução CONAMA nº 357/2005 

 NORMAM-23/DPC 

 NORMAM-20/DPC 

TABELA 2 - SUMÁRIO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (2) 
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Aspetos ambientais 
no desenvolvimento 

portuário 
Legislação europeia e padrões do Porto de Roterdão Outra legislação ou recomendações internacionais EIA Porto Central e legislação Brasileira 

Resíduos 
portuários 

 ESPO Environmental Code of Practice 

 Directive 2008/98/EC (Waste Framework Directive) 

 EHS General Guidelines – International 

Finance Corporation- WB Group 

 Basel Convention, 1989 

 Resoluções CONAMA nº 6/1991, nº 

5/1993 

 Norma ABNT NBR nº 10.004/04 

Derramamento de 
cargas 

 Directive 2000/59/EC (port reception facilities for ship 

generated waste and cargo residues) 

 Directive 2005/35/EC (ship-source pollution and the 

introduction of penalties for infringements) 

 EMSA - Action Plan for Oil Pollution Preparedness and 

Response 

 EMSA - Action Plan for Hazardous and Noxious 

Substances Pollution Preparedness and Response 

 MAR-ICE Network 

 IMO - International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships MARPOL 73/78 

 IMO - OPRC  

 IMO - CLC 

 Leis nº 9.966/2000; nº  9.605/1998 

 Resolução CONAMA nº 398/2008 

Cargas perigosas 
(movimento/ 

armazemnamento) 

 Directive 2001/96/EC (establishing harmonized 

requirements and procedures for the safe loading and 

unloading of bulk carriers) 

 Directive 2002/59/EC (establishing a Community vessel 

traffic monitoring and information system) 

 Directive 2012/18/EU (control of major-accident hazards 

involving dangerous substances) 

 IMO – SOLAS 

 IMO - IMDG  

 IMO - Revised recommendations on the safe 

transport of dangerous cargoes and related 

activities in port areas 

 EHS Guidelines for Ports, Harbors and 

Terminals – International Finance Corporation- WB 

Group 

 ISGOTT from OCIMF  

 Safety Guide for Terminals Handling Ships 

Carrying Liquefied Gases in Bulk – OCIMF 
 

 Lei nº 9.537/1997 

 Norma ABNT NBR 7505 

 Código IMDG 

TABELA 3 - SUMÁRIO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (3) 
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Aspetos ambientais 
no desenvolvimento 

portuário 
Legislação europeia e padrões do Porto de Roterdão Outra legislação ou recomendações internacionais EIA Porto Central e legislação Brasileira 

Análise de risco 

 Directive 2012/18/EU (control of major-accident hazards 

involving dangerous substances) 

 Regulation (EC) No 724/2004  (enhancing ship and port 

facility security) 

 Port of Rotterdam’s approach 

 IMO - ISPS Code 
 

 IMO - IMDG 

 American Standard MIL-STD-882 

System Safety Program Requirements 

Desenvolvimento 
portuário 

 Guiding Principles for the Sustainable Spatial 

Development of the European Continent – Recommendation 

REC(2002)1 

 ESPO Environmental Code of Practice 

 MSP Directive (development of the Maritime Spatial 

Planning Directive) 

- 

 Plano Geral de Outorgas do Setor 

Portuário 

 Lei nº 7.661/1988 

 Decreto nº 5.300/2004 

 Regra administrativa nº 414/2009 SEP 

Alterações 
morfodinâmicas 

Os padrões relativos a dragagens, áreas de conservação, perda de habitats, qualidade da água e desenvolvimento portuário são indiretamente aplicáveis a esta 
questão 

Poluição por 
iluminação  Maasvlakte2 evaluation of light nuisance -  Regra administrativa IBAMA nº 186/1990 

 Regra administrativa IBAMA nº 11/1995 

Abastecimento de 
combustível a 

navios 

 EMSA - Action Plan for Oil Pollution Preparedness and 

Response 

 Directive 2005/35/EC (ship-source pollution and the 

introduction of penalties for infringements) 

 IMO - International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships MARPOL 73/78 

 IMO - Revised Recommendations on the safe 

transport of dangerous cargoes and related 

activities in port areas 

De acordo com a memória descritiva do 
Porto Central da RPEOTTA, um sistema 
de proteção ambiental para combater 
derramamentos de larga escala e outros 
acidentes será posto em prática 

Resíduos dos 
navios 

 Directive 2000/59/EC (port reception facilities for ship 

generated waste and cargo residues) 

 Regulation (EC) Nr. 2099/2002 establishing COSS 

Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution 

from Ships 

 IMO - International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships MARPOL 73/78 

Não existe referência de como os resíduos 
proveniente dos navios será tratado 

TABELA 4 - SUMÁRIO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (4) 
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Aspetos ambientais 
no desenvolvimento 

portuário 
Legislação europeia e padrões do Porto de Roterdão Outra legislação ou recomendações internacionais EIA Porto Central e legislação Brasileira 

Emissões 
atmosféricas dos 

navios 

 Directive 2005/33/EC (relating to a reduction in the sulphur 

content of certain liquid fuels) 

 IMO – Marpol  Convention, Annex VI (SECA – 

Sulphur Emission Control Area) 

Não existe referência de como as 
emissões atmosféricas proveniente dos 
navios serão consideradas 

Alterações 
climáticas 

 MSP Directive (development of the Maritime Spatial 

Planning Directive) 
 WPCI projects – ESI; OPS 

Não existe referência de como as 
alterações climática serão consideradas no 
projecto do Porto Central 

Consumo de 
energia 

 “Energy 2020” Communication – European Commission 

 Energy Roadmap 2050 – European Commission 

 Directive 2012/27/EU (Energy Efficiency Directive) 

 EHS General Guidelines – International 

Finance Corporation- WB Group 

 Lei nº10.295/2001 

 Plano Nacional de Eficiência Energética  

TABELA 5 - SUMÁRIO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (5) 

 

 

Aspetos ambientais 
no desenvolvimento 

portuário 
Legislação europeia e padrões do Porto de Roterdão 

Outra legislação ou recomendações 
internacionais 

EIA Porto Central e legislação Brasileira 

* Intrusão salina no 
lençol freático 

 Directive 2006/118/EC (protection of groundwater against 

pollution and deterioration) 

 Global Overview of Saline Groundwater 

Occurrence and Genesis – igrac (international 

groundwater resources assessment centre) – July 

2009 

 Resolução CONAMA nº 396/2008 

 Modelagem Numérica da intrusão salina 

no aquífero na área do Porto Central - 

Fevereiro 2013 - Shaw-Brasil 

* é considerado um subitem de qualidade da água, mas tendo em conta a sua importância no contexto do projecto foi analisado 
separadamente 

 

TABELA 6 - SUMÁRIO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (6) 
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4. VISITA DE CAMPO 

No período entre 19 de Novembro de 2012 e 1 de Dezembro de 2012 uma visita a 
Vitória, Espírito Santo, Brasil teve lugar. A missão de investigação foi planeada a fim de 
conhecer a equipa responsável pelo EIA e os restantes intervenientes. 

Outro objectivo desta visita foi a familiarização com o local do projecto e observar o 
ponto de vista do parceiro brasileiro em relação às questões ambientais ligadas ao Porto 
Central. 

Na primeira reunião no Porto Central, foi possível falar com o líder do projecto pelo lado 
brasileiro, e ter uma visão geral do projecto, a par com a receptividade a este estudo.  

Nos dias seguintes foram respondidas todas as questões relevantes para a 
compreensão do EIA do Porto Central. Questões relacionadas com a qualidade do ar, ruído, 
dragagens, áreas de preservação da natureza, alterações climáticas, consumo de energia, 
qualidade da água, iluminação, resíduos dos navios e emissões atmosféricas dos navios. 

Uma parte muito importante da visita foi a constatação de como o processo de 
licenciamento ambiental ocorre no Brasil, os passos necessários e os prazos para cada um 
deles. No Brasil, o licenciamento ambiental pode ocorrer em dois níveis diferentes, estadual ou 
federal. Se o projecto que está a ser planeado tem um impacto além das fronteiras do Estado o 
caminho a seguir é o de obter as licenças ambientais da autoridade de licenciamento ambiental 
federal, que é o IBAMA. 

O licenciamento ambiental é um processo de três fases, o que significa que há a 
necessidade de solicitar três licenças diferentes. A primeira licença, a licença prévia, é obtido 
com base no EIA, esta licença irá confirmar que o desenvolvimento planeado é viável. No 
momento da visita o EIA estava em fase em desenvolvimento. Actualmente, o EIA foi 
apresentado ao IBAMA e o estudo está a ser avaliado pela autoridade de licenciamento, que 
deverá demorar aproximadamente seis meses. 

A segunda licença, a licença de instalação, é obtido com base no projecto básico 
ambiental e no plano de compensação ambiental. Estes devem ser desenvolvidos com base 
nos impactos identificados no EIA, e nas condições que o IBAMA irá anexar à licença prévia. A 
emissão da licença de instalação permite o início das obras de construção. 

Finalmente, a terceira e última licença, a licença de operação, fará com que seja possível 
o porto começar a operar. 

Na primeira reunião com a presença do parceiro brasileiro, do consultor de engenharia e 
do consultor ambiental, respectivamente RPEOTTA e ECONSERVATION, entendeu-se que o 
layout do porto para apresentar no EIA ainda estava em fase de optimização e que outros 
estudos detalhados ainda estavam a decorrer. 

O consultor ambiental, ECONSERVATION, concordou em fornecer uma sessão de 
esclarecimento, a fim de clarificar as fases do licenciamento ambiental e qualquer outra 
legislação sobre as questões ambientais relacionadas ao desenvolvimento portuário.  

O dia seguinte foi marcado para a visita de campo (Figura 6), o local, no município de 
Presidente Kennedy, fica a cerca de 150 km de Vitória, a localização do escritório do Porto 
Central. A visita de campo foi orientada por duas pessoas da equipe do projecto. 

Na viagem de carro para o local do projecto, à medida que a capital do Estado foi ficando 
para trás e as comunidades menos desenvolvidas foram aparecendo, foi possível testemunhar 
a necessidade de investimento em infra-estrutura para servir as populações naquela área. 

Após a visita ao local, o trabalho foi desenvolvido no escritório do Porto Central, criando 
a oportunidade para conversas e reuniões com toda a equipa do Porto Central. Foi bastante 
esclarecedor de forma a compreender o método de trabalho adoptado, e como as relações 
com todas as partes interessadas são geridas. Foi demonstrado bastante interesse no 
desenvolvimento deste estudo e reconhecida a sua relevância no contexto da parceria com o 
Porto de Roterdão. 
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FIGURA 6 PAISAGENS DO LOCAL 

 

Finalmente, antes de deixar o Vitória, outra reunião com o líder do projecto da parte do 
sócio brasileiro teve lugar, e as conclusões mais importantes da missão de investigação foram 
discutidas. Consideraram-se as questões ambientais mais relevantes as que teriam sido 
referidas pelas autoridades de licenciamento ambiental como sendo críticas no local 
pretendido. 

Em primeiro lugar, a costa do estado do Espírito Santo é uma das áreas de alimentação 
e nidificação de tartarugas marinhas no Brasil, portanto, os impactos à espécie têm que ser 
contabilizados e minimizado. Em segundo lugar, o desenvolvimento deste tipo de layout é 
muito recente no Brasil, portanto, há uma preocupação com a possibilidade de intrusão salina 
nas áreas adjacente ao porto, e quais seriam os possíveis efeitos. Finalmente, trata-se de uma 
área relativamente deserta onde a infra-estrutura existente para atender às necessidades da 
população é muito limitada. Há uma preocupação fundamental relacionada ao desenvolvimento 
de infra-estrutura a par com o projecto, de forma a atender ao aumento da população nesta 
área na fase de construção e na fase de operação. 

 

5. ANÁLISE COMPARATIVA 

Nesta etapa da pesquisa, orientada pelo quadro comparativo anteriormente apresentado, 
e com base nas conclusões da missão de investigação, a comparação entre os padrões foi 
realizada. Cada uma das questões ambientais relacionadas ao desenvolvimento portuário, 
previamente identificadas, foi individualmente analisada comparando os padrões de Roterdão 
com a abordagens brasileira, tendo também em consideração outras normas e recomendações 
internacionais. 

Importa salientar que a análise extensiva não é apresentada na presente comunicação, 
mas pode ser encontrada na tese de mestrado da qual resultou - Comparative Analysis between 
EIA Standards, Comparative analysis between the EIA of Porto Central – Brazil – and the 
standards from the Port of Rotterdam (SILVA. 2013). 

 

5.1. Observações Relativas à Análise Comparativa 

A partir da análise detalhada realizada no desenvolvimento da tese final de mestrado 
(SILVA. 2013), as observações e conclusões que em seguida se apresentam são as mais 
relevantes. 

Comparando os padrões de qualidade do ar é perceptível que a legislação europeia é 
mais rigorosa do que a brasileira na concentração de poluentes, e as metas a longo prazo para 
redução da poluição são mais ambiciosos. Além disso, ambas as normas europeias e da 
Organização Mundial da Saúde recomendam um valor limite para partículas finas (PM

2,5
), que 

são mais perigosas do que (PM
10

) para a saúde humana (WORLD BANK. 2007). Finalmente, 
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as directivas europeias definem limites para os poluentes acidificantes e poluentes que possam 
provocar eutrofização, salvaguardando a protecção da vegetação. 

Quanto ao ruído os padrões brasileiros e europeus não diferem muito, exceptuando as 
directrizes europeias para ruído nocturno. De qualquer forma estas são referem-se à exposição 
ao ruído durante o sono, portanto, relevantes para áreas estritamente residenciais. 

Sobre a gestão de material dragado, a legislação brasileira é muito coerente com as 
directrizes das convenções internacionais. O desenvolvimento de novos projectos de dragagem 
é muito mais restrito na Europa. Quanto à caracterização química do material dragado para 
disposição, ambas as listas têm os mesmos grupos de produtos químicos, mas ainda assim, a 
lista apresentada pelo Porto de Roterdão é mais extensa e, geralmente, mais restritiva na 
concentração dos poluentes. 

Em relação às áreas de conservação e protecção de habitats, tanto a legislação 
brasileira como a europeia, apresentam o objectivo de salvaguardar a biodiversidade. Mas os 
padrões brasileiros, nalgumas situações, definem a compensação ambiental com base no 
custo do projecto. Enquanto noutros casos é definido que a natureza deve ser compensada por 
natureza, em semelhança ao que é feito na Europa. 

Considerando a comparação de padrões de contaminação do solo, o conceito de solo 
contaminado e a preocupação com este problema é equivalente, tal como a abordagem para a 
determinação dos valores base das características do solo. Existe diferença na atribuição de 
responsabilidade na remediação de danos ao solo, que na Europa obriga à restauração das 
condições iniciais do solo antes da poluição, enquanto que no Brasil se recorre à punição com 
multas e sanções. 

Considerando a questão de qualidade da água, a Directiva Quadro da Água é 
visivelmente mais específica e clara nos objectivos a alcançar de bom estado químico e 
ecológico, do que apenas a melhoria da qualidade do abastecimento de água e quantidade 
para a sustentabilidade dos objectivos Brasileiros. Aquando da comparação entre o tipo e 
quantidade de substâncias químicas consideradas para a definição das normas de qualidade 
da água entendeu-se que os padrões brasileiros não consideram alguns poluentes 
persistentes. Além disso, a Directiva Quadro da Água não tem equivalente nas normas 
brasileiras para o combate à poluição marinha de forma integrada e com metas específicas a 
serem cumpridas num futuro próximo. 

Em termos de resíduos portuários pode-se verificar que as legislações brasileiras e 
europeias apresentam o mesmo conceito. Ambas as normas estão em linha com as diretrizes 
internacionais e ambas ratificaram a Convenção de Basileia. 

Considerando a questão do derramamento de carga, e tendo em consideração que a 
poluição causada por navios é uma preocupação internacional, não há diferenças nas regras 
que se aplicam quer no Brasil ou na Europa. 

Em relação ao transporte e armazenamento de cargas perigosas, de forma semelhante 
ao derramamento de carga, as convenções internacionais são aplicadas no Brasil e na Europa. 
A diferença entre a abordagem brasileira e europeia reside no sistema de informação e 
monitoramento do tráfego marítimo que é usado na Europa. 

A abordagem brasileira relativa à análise de risco corresponde a uma categorização 
qualitativa das ameaças individuais adaptada a partir de uma norma Americana. Na Europa e, 
mais especificamente, no Porto de Roterdão a avaliação de risco é feita qualitativamente e 
quantitativamente e comparada com um critério de aceitação. Portanto há uma diferença 
significativa no âmbito e no detalhe da análise que é efectuada. 

Comparando as normas aplicáveis ao desenvolvimento portuário, deve ser enfatizado 
que na Europa a disponibilidade de espaço em geral, e particularmente para desenvolvimento 
portuário, é limitado e escasso, portanto, os padrões são mais rigorosas e restritivos. 

Do ponto de vista das alterações morfodinâmicas, considera-se que seja uma questão 
transversal às anteriormente mencionadas, logo, os seus efeitos são tomados em devida 
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consideração no processo de planeamento e desenvolvimento portuário, embora existam 
diferenças na legislação. 

Ao considerar a questão da iluminação excessiva, embora a nível europeu não exista 
legislação, ambas as abordagens consideram que seja uma questão que deve ser acautelada 
no desenvolvimento portuário, com o objectivo de protecção dos ecossistemas. 

Quanto ao impacto ambiental do abastecimento de combustível a navios, este traduz-se 
na possibilidade de derrame de combustível no mar, os padrões brasileiros e europeus 
baseiam-se nas mesmas convenções internacionais. 

Tanto o Brasil como todos os membros da Comunidade Europeia, são signatários da 
Convenção MARPOL, o que obriga à instalação de infra-estruturas de recepção de resíduos 
dos navios nos portos. 

Relativamente aos gases emitidos pela exaustão de combustível nos navios, mesmo 
sendo abrangidos pela mesma norma internacional os limites de emissões de óxidos de 
enxofre na área da SECA é mais restritiva do que no resto mundo. Portanto, existe uma 
diferença nos padrões aplicados na Europa e no Brasil. 

quanto aos efeitos das alterações climáticas no desenvolvimento portuário, a abordagem 
brasileira ainda está longe da ideal, mas a importância da questão é reconhecida, e existe uma 
determinação em evoluir neste sentido. 

Em termos de consumo energético, as estratégias europeias compreendem um 
planeamento a longo prazo, com a apresentação de objectivos desafiadores e específicos, o 
que ainda não foi atingido na estratégia Brasileira. 

 

Após a análise comparativa as questões ambientais foram divididos em três categorias, 
não prioritárias, críticas, e os problemas que não foram identificados no termo de referência da 
autoridade licenciadora para o EIA. Esta categorização teve como objectivo definir as acções 
para cada grupo de questões ambientais. (Quadro 9) 

Na primeira categoria os impactos considerados são, a qualidade do ar, o ruído, as 
operações de dragagem; as áreas protegidas e perda de habitats; a qualidade da água, os 
resíduos portuários; o derramamento de cargas, o transporte e armazenamento de cargas 
perigosas, e a poluição por iluminação. As principais diferenças nesta categoria resumem-se a 
valores limite, itens avaliados, ou alguns procedimentos. Portanto, as acções recomendadas 
consistem no monitoramento dos planos de mitigação e compensação que serão 
desenvolvidos na próxima fase do processo de licenciamento, e na definição de melhorias que 
podem ser incluídos nas regras e regulamentos do Porto Central. 

Na segunda categoria, as consideradas questões críticas, incluem a protecção de 
tartarugas; a intrusão salina no lençol freático e a análise de risco. Duas das quais (protecção 
das tartarugas, e intrusão salina) constituem parte das principais preocupações referidas pela 
autoridade de licenciamento em relação ao desenvolvimento do projecto. A análise de risco, é 
considerada de forma bastante diferente no Brasil quando comparada com a abordagem 
adoptada em Roterdão. Assim, as acções recomendadas incluem o envolvimento imediato de 
especialistas do Porto de Roterdão para analisar e fazer recomendações, e um maior 
desenvolvimento do estudo de análise de risco de forma a que as conclusões possam auxiliar a 
elaboração das regras e regulamentos do Porto Central. 

Na terceira categoria, estão compreendidos, o abastecimento de combustível a navios, 
os resíduos dos navio, os gases emitidos pela exaustão de combustível nos navios, as 
alterações climáticas e consumo de energia. Os três primeiros são abrangidos por 
regulamentos internacionais, portanto, as acções recomendadas incluem a supervisão do 
cumprimento destas regras. Os dois últimos impactos referidos são relativamente recentes no 
desenvolvimento portuário e as normas brasileiras ainda não os compreendem. As acções 
recomendadas incluem o monitoramento da evolução, e também a criação de estratégias que 
possam ser implementadas no Porto Central. 
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Categoria do impacto 
ambiental 

Impacto ambiental Conclusão Acção recomendada 

Não prioritária 

Qualidade do ar 

Ruído 

Dragagens 

Áreas de conservação e habitats 

Qualidade da água 

Legislação Brasileira e Europeia diferem nalguns 
valores-limite ou itens avaliados, ou nalguns 
procedimentos. 

Em geral, as questões são abrangidos por normas 
menos rígidas no Brasil 

 Monitoramento dos planos de 

mitigação que serão desenvolvidos 

para cada questão 

 Procurar potenciais melhorias de 

acordo com os padrões de Roterdão 

que possam ser implementadas no 

Porto Central 

Resíduos portuários 

Derramamento de cargas 

Transporte e armazenamento de cargas 
perigosas 

Poluição por iluminação excessiva  

Assuntos regidos por normas e convenções 
internacionais relativas à poluição marinha, as 
abordagens são semelhantes 

Crítica 

Protecção de Tartarugas  
Espécie importante a proteger de acordo com as 
autoridades de licenciamento 

 Envolver especialistas de Roterdão 

para analisar e fazer recomendações 

 Desenvolver a análise de risco de 

forma a considerar as conclusões na  

elaboração das regras e 

regulamentos do Porto Central 

Intrusão salina no lençol freático  
Merecedor de uma análise cuidadosa, uma vez que foi 
considerado uma preocupação pelo IBAMA, pois trata-
se de um novo tipo de layout no Brasil 

Análise de risco 
Há uma diferença significativa no conteúdo e no detalhe 
da análise preconizada 

Não referido no TR  

Abastecimento de combustível a navios  

Resíduos dos navios 

Emissões atmosféricas dos navios 

Abrangido por legislação internacional  Aderir à legislação internacional 

existente 

Alterações climáticas 

Consumo de energia 

Relativamente recentes no contexto do 
desenvolvimento portuário - abordagem brasileira longe 
do ideal, mas em evolução 

 Acompanhar a evolução 

QUADRO 9 SUMÁRIO E CONCLUSÕES DA ANÁLISE COMPARATIVA 
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6. INTRUSÃO SALINA 

 

6.1. Introdução 

A disponibilidade de água subterrânea num aquífero pode ser grande, mas a sua 
renovação é finito. A melhoria da gestão e protecção das águas subterrâneas representa um 
grande desafio ambiental. A exploração indiscriminada da água subterrânea pode levar à 
salinização dos aquíferos, originando impactos à saúde e à vida quotidiana. Além disso, outros 
resultados da salinização são a perda de vegetação nativa e de produtividade agrícola. 

Além dos impactos na natureza e na produção agrícola, a salinização tem implicações 
no património construído. Níveis freáticos elevados de águas salobras afectam a infra-
estrutura, como estradas, pontes, fundações e pavimentos, passeios, cercas e caminhos de 
ferro, resultando num aumento substancial dos custos de manutenção. 

A salinização é um problema a nível paisagístico, a qual requer a cooperação e o 
financiamento de diversos intervenientes. Através da abordagem e das ferramentas 
adequadas, os aquíferos pode ser geridos de forma sustentável. 

O comportamento dos lençóis freáticos é bastante complexo, uma vez que é 
principalmente dependente das diferentes camadas de solo, da permeabilidade e da 
irregularidade das características. Assim, devido a esta heterogeneidade é difícil prever os 
efeitos de determinadas actividades, por exemplo, a extracção de água subterrânea. 

A salinização de águas subterrâneas é um problema que afecta as actividades humanas 
em todo o mundo, podendo comprometer a saúde, o rendimento agrícola, a infra-estrutura 
existente, e os ecossistemas, portanto, um problema de extrema relevância. 

No desenvolvimento do Porto Central, a intrusão salina surge como um problema 
importante, nomeadamente por causa do layout do porto, visto que a maioria da área será 
dragada para o interior a partir da linha de costa. Neste contexto, as autoridades de 
licenciamento estão alerta para os impactos decorrentes, bem como o tipo de acções e 
medidas a aplicar.  

 

6.2. Salinização de Lençóis Freáticos 

A ocorrência de águas subterrâneas salobras pode ser associada a uma das seguintes 
categorias (WEERT F.2009): 

- Água subterrânea salobra de origem marinha; 

- Água subterrânea salobra de origem terrestre (natural ou antrópica); 

- Água subterrânea salobra de origem mista. 

No contexto deste estudo, a água subterrânea salobra de origem marinha é a categoria 
de interesse. Esta causa para a existência de água subterrânea salobra em zonas costeiras 
resulta da interacção entre o oceano e os aquíferos por ligação hidráulica. O resultado desta 
interacção dinâmica surge na forma de uma cunha em que a salinidade tende a aumentar com 
o aumento da profundidade. Esta cunha de água salobra fica subjacente à água doce 
subterrânea que está a escoar para o oceano. (Figura 6) 

A intrusão salina natural irá aumentar com a construção do Porto Central, devido ao 
aumento do comprimento da linha de costa, o que vai permitir que a água salgada atinja zonas 
mais interiores. 
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FIGURA 6 INTRUSÃO SALINA EM AQUÍFEROS COSTEIROS (SEWATER INTRUSION, 2013) 

 

6.3. Modelo Numérico de Estudo  

O consultor ShawBrasil fez um estudo da intrusão salina no lençol freático na zona do 
Porto Central SHAW BRASIL.(2013) através de um modelo numérico, com o objectivo de 
avaliar, os impactos causados pela construção do porto na cota piezométrica do aquífero, e a 
intrusão de água salgada no aquífero subterrâneo na zona do projecto. 

O estudo foi baseado em dados de campo recolhidos nos meses de Julho e Dezembro 
de 2012, em 14 poços distribuídos pela área de estudo. Os dados foram utilizados para calibrar 
e validar o modelo numérico (MODFLOW / SEAWAT). 

Depois de uma análise do balaço hídrico simplificado foi observado que na maior parte 
do ano, não há excesso de água, o que conduz a uma taxa baixa de recarga do aquífero. A 
estação chuvosa ocorre entre Setembro e Dezembro, e o resto do ano é considerado seco. 
Portanto, foi concluído que o aquífero é recarregada maioritariamente pelos cursos de água 
nas imediações. Além disso, 2012 foi um ano excepcionalmente fraco em termos de 
pluviosidade. 

A região estudada é formada por depósitos fluviais e costeiros. O solo é constituído por 
areia com fracções de argila, caracterizado por depósitos sedimentares não consolidados a 
semi-consolidados. A condutividade hidráulica é considerada variável. Na área de estudo, 
existe também um rio e uma zona baixa com uma rede difusa de canais. 

O modelo numérico usado no estudo é 2D-3D e inclui vários módulos para simular os 
processos de advecção e difusão das águas subterrâneas. O modelo está ligada a um 
algoritmo de ArcGIS, a fim de estruturar as condições de fronteira. O modelo funcionou em 
regime não permanente, para um período de 500 anos de simulação. 

Inicialmente, o estudo representa a intrusão salina em condições naturais, de modo a a 
utilizar os dados de calibração e validação do modelo. A intrusão salina foi estudada a quatro 
níveis de profundidade (-0.50m;-6.00m;-16.00m;-20.00m). Como esperado, o modelo mostrou 
uma intrusão salina ao longo da costa, penetrando entre 200 e 800m, a qual vai aumentando 
com a profundidade. 

Em seguida foram modeladas as condições futuras, com o porto no local. A existência do 
porto vai causar um rebaixamento do nível piezométrica no extremo norte da área de estudo, 
permitindo o aumento da intrusão salina na vizinhança. Importa referir que o impacto da 
intrusão salina se estende para além dos limites da área de projecto no extremo norte para as 
profundidades de -16.00m e -20.00m. Por conseguinte, estudos suplementares de campo são 
recomendados a fim de atingir um melhor entendimento do local e confiança na simulação. 

Finalmente, compararam-se as condições iniciais com o cenário futuro incluindo o porto. 
Foi demonstrado que há um aumento da concentração de sais ao longo da área do estudo à 
medida que a profundidade aumenta. Nas conclusões do estudo é recomendada uma 
investigação mais aprofundada, para proporcionar resultados e conclusões mais precisos sobre 
os processos associados. 
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6.4. Observações Relativas à Intrusão Salina 

Como foi referido anteriormente, a disposição dos cais definida para o Porto Central 
suscita a preocupação das autoridades ambientais quanto ao efeito de intrusão salina no 
aquífero subterrâneo, conduzindo à necessidade de estudos complementares. 

Além disso, tendo em conta que a ocorrência de intrusão salina é mais grave nas regiões 
costeiras densamente povoadas, onde não existem alternativas viáveis à extracção de água 
subterrânea para consumos, e que o nível do impacto é muito dependente dos usos da água 
subterrânea. O desenvolvimento deste grande empreendimento vai promover o crescimento da 
população nesta área, dando lugar a zonas urbana relacionadas às actividades industriais e 
portuárias. Portanto, vai ser efectuada uma pressão sobre os recursos naturais disponíveis 
actualmente, nomeadamente, os recursos hídricos. 

Existem medidas que podem ser utilizadas para atenuar a intrusão salina nos aquíferos 
costeiros, tais como barreiras hidráulicas e físicas, ou mesmo a dessalinização. A limitação da 
captação de água subterrânea pode ser adoptada como complemento, pois por si só pode 
revelar-se insatisfatória, uma vez que se espera um crescimento da população urbana e uma 
maior utilização dos recursos hídricos.  

A par com as medidas anteriormente referidas é extremamente importante envolver 
todas as partes interessadas, a fim de gerir as águas subterrâneas de forma eficiente, 
sustentável e integrada. 

No âmbito deste estudo, e depois de uma pesquisa acerca de possíveis soluções para 
atenuar a intrusão salina, e da análise do estudo baseado no modelo numérico desenvolvido 
para o Porto Central, a conclusão mais importante é a falta de informação como base para a 
toma de decisões. 

As técnicas referidas anteriormente para inibir e minimizar a intrusão salina podem ser 
consideradas no futuro, quando houver suficiente informação para apoiar a tomada de 
decisões. O uso de uma combinação de técnicas de engenharia, monitoramento e políticas e 
incentivos, resume-se na melhor prática. 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os padrões relativos às questões de qualidade do ar, dragagens, zonas de conservação 
e protecção de habitats, qualidade da água e análise de risco apresentam as maiores 
diferenças. 

As questões ambientais do ruído, contaminação do solo, desenvolvimento portuário, 
alterações morfodinâmicas e emissões atmosféricas dos navios, apresentam poucas 
desconformidades, que consistem em diferentes limites, ou na necessidade de uma política 
mais rigorosa devido a restrições espaciais. 

Os padrões relativos aos resíduos portuários, ao derramamento de cargas, ao transporte 
e armazenamento de cargas perigosas, à poluição por excesso de iluminação, ao 
abastecimento de combustível a navios e aos resíduos dos navios, consideraram-se abordados 
de forma equivalente, pois são, na sua maioria, abrangidos por normas e legislação 
internacional. 

Quanto às questões de alterações climática e consumo de energia também revelam 
grandes diferenças, mas a sua consideração no desenvolvimento portuário é relativamente 
recente, e detectou-se que a abordagem brasileira está a evoluir, embora que ainda longe do 
pretendido. 

É notória a necessidade de uma participação activa de especialistas do Porto de 
Roterdão nos aspectos ambientais do projecto, nomeadamente nos aspectos que são 
considerados críticos. 

Na próxima fase de licenciamento do Porto Central, o seguimento das medidas de 
mitigação e programas que estão definidos para as questões que apresentam padrões 
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ambientais com mais diferenças é de extrema importância, a par com a procura de potenciais 
melhorias de acordo com o Porto de Roterdão que possam ser implementadas na elaboração 
das regras e regulamentos do Porto Central. 

A garantia da adesão à legislação internacional aplicável e o monitoramento dos 
restantes desenvolvimentos também constituem acções necessárias. 

Geralmente, os padrões brasileiros são menos rígidos do que os seguidos na Europa e, 
particularmente, em Roterdão, embora a maioria das questões sejam abordadas. No entanto, 
há espaço para melhorias em diversos aspectos ambientais relacionados ao desenvolvimento 
portuário. 
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